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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. november 28-án a Polgármesteri 

Hivatal tárgyalójában megtartott nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 9,00 óra. 

Jelen vannak:  Juhász József  polgármester  

 Szántó Lajos  alpolgármester 

 Fodorné Szabó Erika  képviselő 

 Nyeste József  képviselő 

 Pogány Sándor  képviselő  

 Tóth Tamás   képviselő 

Az ülésen nem vett részt: Szakmári Attila  képviselő 

Meghívottak: Heutschy László  TG vezető 

 Márföldi Erzsébet  SztBIO igazgató 

 Tallósné Novák Irén  Művház vez.  

 Orosz Jánosné  mb. óvoda vezető 

Tanácskozási joggal részt vett:  Fortuna János   jegyző  

 Haga Gyula  BCNÖ elnök  

  

Juhász József polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 6 

fő jelen van, az ülés határozatképes. 

Közli, hogy Szántó Lajos alpolgármester írásban jelezte, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt 

felszólalást kér. 

Szántó Lajos alpolgármester: sajnos számomra egy elég kínos dologról kell, hogy beszéljek, 

pont az én gyermekem, lányom súlyos etikai vétséget követett el. Anyagi jellegű dologról van 

szó, az érintett gondozott nem szenvedett hiányt. Felkéri a Szent Borbála Idős Otthon vezetőjét 

tegye meg a tájékoztatását az üggyel kapcsolatban. 

Márföldi Erzsébet SztBIO vezető: intézményvezetőként nem könnyű erről a dologról beszélni. 

Gondozó és gondozott között történt egy dolog. Az esetet a jogszabály is tiltja, ez nem 

maradhatott következmények nélkül, ennek a kolléganőnek folyamatban van a felmondása, ez az 

álláshely meg lesz hirdetve, ennek az ügynek más megoldása nincs. 

Szántó Lajos alpolgármester: nagyon sajnálom, hogy ez megtörtént, a családom nevében 

bocsánatot szeretné kérni mindenkitől, de főleg az érintettől.  

Juhász József polgármester ismerteti a napirendi pontokat. A kiküldött napirendi pontokhoz 

képest módosítást javasol. A BorsodCem Zrt.-vel kötendő együttműködési megállapodás akkor 

lesz tárgyalva, ha megérkeznek a testületi ülésre. Javasolja továbbá az árajánlatok elnapolását. az 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Pogány Sándor képviselőt javasolja.  

 

NYILVÁNOS 

1. A helyi rendeletek felülvizsgálata, új rendelet elfogadása 

- Építményadó és telekadó  mértékének felülvizsgálata  

- Önkormányzati lakások bérleti díjának meghatározása (infláció mértékével) 

- Szociális rendelet módosítása 
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- az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról 

Előterjesztő: jegyző 

A Pénzügyi Bizottság véleménye, javaslata a saját bevételek mértékéről, esetleges 

módosításáról  

Véleményező: a bizottság elnöke 

2. Beszámoló az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról és javaslat a 2013. évi 

költségvetési rendelet módosítására 

 Előterjesztő: pü.-i főmunkatárs 

 A Pénzügyi és F.-i Bizottság véleménye az önkormányzat I-III. n. éves gazdálkodásáról és 

javaslata a kv.-i rendelet módosításáról 

 Előadó: a bizottság elnöke 

3. Az önkormányzat 2014. évi koncepciójának megtárgyalása, elfogadása.  

Az óvodai társulás 2014. évi koncepciójának és 2013. évi kv.-ének véleményezése 

Előterjesztő: jegyző 

A Pénzügyi Bizottság véleménye, javaslata az önkormányzat és óvoda 2014. évi 

koncepciójához 

Véleményező: a bizottságok elnökei 

4. Az önkormányzat 2014. évi belsőellenőrzési tervének elfogadása 

 Előterjesztő: jegyző, véleményező: PFB elnök 

5. Óvoda intézményvezető pályázatok elbírálása Előterjesztő: polgármester, véleményező: PFB 

elnök 

6. BMESZ intézményvezető pályázatok elbírálása Előterjesztő: polgármester, véleményező: 

PFB elnök 

7. A két ülés között tett intézkedésről és a lejárt határidejű határozatokról tájékoztató. 

 Előterjesztő: jegyző 

8. Indítványok, bejelentések, javaslatok 

a) a BC Zrt-vel kötendő együttműködési megállapodás megvitatása (előterjesztő: 

polgármester, véleményező: PFB elnök ) 

b) Kb.-Berente együttműködési megállapodás módosítása (előterjesztő: polgármester, 

véleményező: PFB elnök ) 

c) árajánlatok elbírálása (előterjesztő: jegyző, véleményező: PFB elnök) 

d) pót előirányzati kérelmek elbírálása (előterjesztő: BTG vezető, véleményező: PFB elnök ) 

e) pót előirányzati kérelmek elbírálása (előterjesztő:SztBIO, véleményező: PFB, SZEB elnök 

) 

f) pót előirányzati kérelmek elbírálása (előterjesztő:Művelődési Központ, véleményező: PFB, 

KKB elnök ) 

g) előterjesztés a nem lakáscélú önkormányzati helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatára  

(előterjesztő: jegyző, véleményező: PFB elnök) 

h) Támogatási kérelmek elbírálása 

i) Egyéb indítványok, javaslatok 

 

ZÁRT 

Zárt ülés: önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás, személyi, államigazgatási ügyek, 

fellebbezések. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással határozathozatal 

nélkül egyetért a napirendi pontok változásával. Ezzel egyidejűleg elfogadta Pogány Sándor 

képviselőt jkv. hitelesítőnek.  

 

Fodorné Szabó Erika képviselő: A 8. e) napirendi pont: a Szent Borbála Idős Otthonnak nincs 

előterjesztése, helyette az óvodának van.  
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Fortuna János jegyző: tévesen került a napirendi pontok közé. 

 

1. Napirendi pont 

 A helyi rendeletek felülvizsgálata, új rendelet elfogadása 

- Építményadó és telekadó  mértékének felülvizsgálata  

- Önkormányzati lakások bérleti díjának meghatározása (infláció mértékével) 

- Szociális rendelet módosítása 

-  Az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról 

 

Fodorné Szabó Erika képviselő PB tag: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az Építményadó- 

és Telekadó rendeletet és elfogadásra javasolja. 

Nyeste József képviselő: nem voltam itt a Pénzügyi Bizottsági ülésen. Ez a fajta engedmény 

csak a BC területeket érinti vagy más területeket is? 

Fortuna János jegyző: jelen módosításban csak a BC-t érinti, ugyanis a többi vállalkozások 

mind kedvezőbb besorolásokat kaptak mint az építmény- mind a telekadónál . 

Juhász József polgármester: a rendeletekkel el kellene fogadni az Együttműködési 

Megállapodást is.  

Juhász József polgármester bejelenti, hogy megérkezett az ülésre a BC Zrt. képviseletében 

megjelent Szabó János és S. Varga Béla urakat. 

Nyeste József képviselő: azon a véleményen vagyok, hogy ezt már réges régen meg kellett 

volna csinálni, ebből akár Berente is profitálhat, nemcsak a BC. Talán már el is vagyunk késve 

egy kicsit. Az Együttműködési Megállapodást csak egyenlő partnerség alapján lehet megkötni. 

Itt arról van szó, hogy Berente segít a BC Zrt-nek elsősorban adó ügyében. Ipari park: nem 

tudom, hogy ebből mi hogyan tudunk profitálni. A TRT költségeit, ha a BC vállalja – ez annyira 

evidens – nem hiszem, hogy Berentének kellene átvállalni. 

26-os elkerülő út: Ha el van zárva a külvilágtól, a halálát okozza Berentének. Nem látom előre 

hogyan lehetne együttműködni a BC Zrt-vel, ezt még át kell tárgyalni. Üdvözli a BC 

megállapodást, üdvözlöm azt, hogy segíteni akarunk egymásnak, jogosnak tartom az 

adóelengedést.  

Szabó János BC Zrt.: a szándékunk ugyan ez volt, hogy Berente és a BC Zrt. között létrejöjjön 

az Együttműködési Megállapodás, ha lesznek konkrétabb lehetőségek, ki lehet egészíteni, 

tartalommal meg lehet tölteni.  

Ipari park: arra gondoltak, hogy ide kellene csábítani befektetőket, a 26-os út túl oldalára lehetne 

új vállalkozásokat ide hozni. Sajnos ez nem nagyon sikeres, ha megtudják, hogy mennyi az adó 

elriadnak tőle. 

Juhász József polgármester: ha jól értem az Együttműködési Megállapodást pontosítani 

kellene, konkretizálni néhány pontot.  
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Szabó János BC Zrt.: úgy emlékszik Jegyző úr ezt pontosította, az évet és az összeget nehéz 

pontosítani. A cél az lenne, hogy több vállalkozás jöjjön ide. : 26-os elkerülő út: ez a dolog 

sajnos megállt, legalábbis a BC Zrt részéről, szó sincs arról, hogy fejlesztéseket tudjunk csinálni 

a válság miatt. Az idei évben is várhatóan veszteségesek leszünk. Ettől függetlenül bízok benne, 

hogy a Kormány megépíti az elkerülő utat.  

Tóth Tamás képviselő: ez egy keret megállapodás, ebbe sok minden belefér. Fontos, hogy az 

Ipari parkot vonzóbbá tegyük. 

Juhász József polgármester: 2004-ben megkezdődött a 26-os elkerülő út. Azóta nem történt 

semmi, még terv sincs. Van-e olyan szándéka a BC Zrt-nek, hogy lezárja a meglévő 26-os utat? 

Szabó János BC Zrt.: nincsenek ilyen jellegű szándékaink. Egyelőre ennek nem látom a 

realitását, nem tudom megmondani 10 év múlva mi lesz. Amit én látok az, hogy a tervezési 

munka folyik, de hogy mikor lesz ebből valami nem tudom megmondani. 

Nyeste József képviselő: azt ajánlanám, hogy ezt a fajta kapcsolatot ápoljuk, ha lehet még 

szorosabbra. 

 

1.1 Telekadó rendelet módosítása 

Juhász József polgármester ismerteti a Telekadó rendelet tervezetet: 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testületének …/2013.(X…...) rendelete 

a telekadóról szóló 6/2013.(III.13.) 10/2012.(III.1.), 3/2012.(I.30.), 32/2011.(XII.19.), 

28/2011.(XI.02.), 10/2011.(IV.11.), 7/2011.(III.24.), 21/2010.(XII.20.), 14/2010.(XI.26.), 

18/2009.(XII.01.), 18/2008.(XII.01.), 4/2008.(II.29.), 24/2007.(XII.10.) és 8/2007.(IV.02.) 

rendeletekkel módosított 27/2006.(XII.1.) rendelet módosításáról  

  

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. 

§-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § 13. pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § d) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a telekadóról szóló - többször módosított – 

27/2006.(XII.1.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról a következőket 

rendeli el: 

 

1. § 

Az R 1/A. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Értelmező rendelkezések: 

E rendelet alkalmazásában:  

(1) Magánszemély üzleti célt nem szolgáló telke: 

a) a magánszemély adóalany tulajdonában álló épülettel be nem építetett telek, telekhányad;  

b
)
 a magánszemély adóalany olyan telke, telekhányada, mely a helyi adókról szóló 1990. évi 

C. törvény értelmezésében lakóépületnek minősülő épülettel van beépítve. 

 

 

2. § 

Az R 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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(1) Mentes az adó alól - a Htv 19. §-ában foglaltakon túl – a Htv 6. § d) pontja alapján Berente 

község közigazgatási területén, a telekadó I. és III díjövezetében ingatlantulajdonnal rendelkező 

magánszemély 

a) tulajdonában lévő telek és az ingatlan-nyilvántartás szerint lakás, illetve lakóházas 

ingatlan beépítetlen része, 

b) építési engedéllyel rendelkező építési telek, a jogerős építési engedély kiadásától számított 

három évig. 

c) a b) pontban meghatározott idő eredménytelen elteltét követően a tulajdonos utólag köteles 

az adót megfizetni, 

d) üzleti célt nem szolgáló telke illetve telekrésze (tulajdonrésze), amennyiben az az 1000 m2-t 

nem haladja meg és az ingatlan a 13/2001.(XI.07.) ÖR-ben előírtak szerint gondozott. 

 

3. § 

Az R 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) Az adó mértéke:  

  2013.12.31.-ig 2014.01.01.-től 

  Ft/m2 Ft/m2 

    

 I.A. és IB. díj övezetben (korábbi I.A., 

I.B. és III. övezet együtt) 

50 50 

 II. díj övezetben 100 100 

 III. díj övezetben 250 250 

 IV. díj övezetben  80 

 V. díj övezetben  0 

 

(2) Az övezeti besorolásokat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.” 

 

4. § 

Az R 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép: 

 

5. § 

Ez a rendelet 2014. január 1. napjától lép hatályba. 

 

Fodorné Szabó Erika képvisel mint PB tag javasolja a rendelet tervezet elfogadását. 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

rendeletet alkotja: 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testületének 21/2013.(XI.30.) rendelete 

a telekadóról szóló 6/2013.(III.13.) 10/2012.(III.1.), 3/2012.(I.30.), 32/2011.(XII.19.), 

28/2011.(XI.02.), 10/2011.(IV.11.), 7/2011.(III.24.), 21/2010.(XII.20.), 14/2010.(XI.26.), 

18/2009.(XII.01.), 18/2008.(XII.01.), 4/2008.(II.29.), 24/2007.(XII.10.) és 8/2007.(IV.02.) 

rendeletekkel módosított 27/2006.(XII.1.) rendelet módosításáról  

(a rendelet a jkv. 1. sz. mellékletét képezi) 

 

1.2. Építményadó rendelet módosítása 
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Juhász József polgármester ismerteti az Építményadó rendelet tervezetet: 

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2013.(XI…...) önkormányzati 

rendelete az építményadóról szóló, 11/2012.(III.01.) 9/2012.(II.27.), 33/2011.(XII.19.), 

27/2011.(XI.02.), 25/2011.(X.03.), 20/2010.(XII.20.), 13/2010.(XI.26.), 5/2010.(II.26.), 

17/2009.(XII.01.), 17/2008.(XII.01.), 25/2007.(XII.10.), 30/2006.(XII.22.), 11/2005.(IV.05.) és 

18/2005.(X.28.) rendeletekkel módosított 16/2004.(X.29.) rendelet módosításáról 

 

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. 

§-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 31. § (2) bekezdésében 

foglaltakra- az építményadóról szóló, többször módosított 16/2004.(X.29.) rendeletének 

(továbbiakban: R) módosítása céljából - a következőket rendeli el: 

 

1. § 

Az R 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) Az adó mértéke:  

     

  2013. december 31.-ig 2014.01.01.-től  

  Ft/m2 Ft/m2  

 IA. és IB. díj övezetben 10 10 * 

 II. díj övezetben 600 600  

 IIIA. díj övezetben 300 300  

 IIIB. díj övezetben 100 100  

 IV. díj övezetben 1000 1000  

 V. díj övezetben 1658 1658  

 

(2) Az övezeti besorolásokat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”  

 

2. § 

Az R 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

3. § 

(1) E rendelet 2014. január 1.-én lép hatályba. 

 

Fodorné Szabó Erika képviselő mint PB tag javasolja az Építményadó rendelet tervezet 

elfogadását. 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

rendeletet alkotja: 

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XI.30.) önkormányzati 

rendelete az építményadóról szóló, 11/2012.(III.01.) 9/2012.(II.27.), 33/2011.(XII.19.), 

27/2011.(XI.02.), 25/2011.(X.03.), 20/2010.(XII.20.), 13/2010.(XI.26.), 5/2010.(II.26.), 

17/2009.(XII.01.), 17/2008.(XII.01.), 25/2007.(XII.10.), 30/2006.(XII.22.), 11/2005.(IV.05.) és 

18/2005.(X.28.) rendeletekkel módosított 16/2004.(X.29.) rendelet módosításáról 

(a rendelet a jkv. 2. sz. mellékletét képezi) 
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 BC Zrt-vel kötendő Együttműködési Megállapodás 

 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(XI.28.) határozata a BC Zrt-vel 

kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a BC Zrt-vel kötendő 

együttműködési megállapodás jóváhagyására vonatkozó javaslatot és azt az előterjesztés 

szerint/az alábbi kiegészítéssel: 

………………………………. 

jóváhagyja. 

Az előterjesztés a jkv…. számú mellékletét képezi. 

Felelős:   polgármester, jegyző    Határidő: folyamatos 

 

Fodorné Szabó Erika képviselő mint PB tag javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 469/2013.(XI.28.) határozata a BC Zrt-vel 

kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a BC Zrt-vel kötendő 

együttműködési megállapodás jóváhagyására vonatkozó javaslatot és azt az előterjesztés szerint 

jóváhagyja. 

Az előterjesztés a jkv. 3. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző    Határidő: folyamatos 

 

Juhász József polgármester megköszöni Szabó János és S. Varga Béla uraknak a képviselő-

testületi ülésen való részt vételüket. 

 

 

1.3.  Önkormányzati lakások bérleti díjának meghatározása (infláció mértékével) 

 

Fodorné Szabó Erika képviselő mint PB tag: a PB megtárgyalta az önkormányzati lakások 

bérleti díjának meghatározásáról szóló rendeletet, a várható infláció arányában 3 % emelést 

javasol. 

Nyeste József képviselő: ez kicsit rosszkor van ez, lehetnénk most annyira engedékenyek, hogy 

ezt a 3 % emelést elengednénk. 

Szántó Lajos alpolgármester: egyetértek a Képviselő úrral, bizottsági ülésen elmondtam azt, ha 

a BC Zrt-nek engedünk, nem hiszem, hogy a lakosság felé emelni kellene. Nem javasolom a 3 % 

emelést. 

Pogány Sándor képviselő:sok mindenen végig mentünk, hogy jövőre milyen térítési díjak 

lesznek, mindenhol a 3 %-os emeléssel van kalkulálva, ez nem lakossági szinten meg, ezt el 

kellene fogadni. minden területen elfogadtuk a 3 %-ot, nem kellene elengedni. 
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Nyeste József képviselő: a költségvetés előtt állunk, sok pénz felszabadul, ezekből a pénzekből 

ezeket a gesztusokat meg lehet tenni. Sokan tartoznak, ha megemeljük a bérleti díjat, hogyan 

tudják fizetni? 

Fortuna János jegyző: a testület 3-4 év óta a bérlakásokra elég sok pénzt fordít, Berentén még 

mindig alacsonyabb a lakbér. Figyelembe kell venni azt is, hogy a háztartások támogatása 

mennyit nőtt. Pénzügyi szempontból mindenképpen meg kell emelni.  

Juhász József polgármester: nem a véleményét kértem a jegyzőnek, ha törvényességi 

észrevétele van, azt tegye meg.  

Pogány Sándor képviselő: nem tartom szerencsésnek, ha valamit kiragadunk, sok területen kell 

emelni, nem lehet az, hogy egy terülten adunk, a másikon meg nem. 

Nyeste József képviselő: köszönöm a polgármester figyelmeztetését. Ha felelős gazdálkodásról 

beszélünk, akkor hogy lehet az, hogy egy önkormányzati lakást kiutalunk úgy, hogy nincs benne 

gáztűzhely, ha a felelősségről beszélünk, beszéljünk erről is. 

Szántó Lajos alpolgármester: nem hiszem, hogy arra a 2-3 eFt-ra szüksége lenne az 

önkormányzatnak, így is a bérlők tele vannak adóssággal.  

Juhász József polgármester: a PB milyen arányban javasolta az emelést? 

Fodorné Szabó Erika képviselő PB tag: 2, 1 arányban.  

Juhász József polgármester ismerteti a rendelet tervezetet 

 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testületének …/2013.(XI…..) önkormányzati 

rendelete 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló 

28/2012.(XI.30.), 34/2011.(XII.19.), 16/2010.(XI.30.), 21/2009.(XII.01.), 27/2007.(XII.10.), 

1/2007.(I.29.), 22/2006.(X.13.), 7/2006.(I.30.), 19/2005.(X.27.), 17/2004. (X.29.) és a 

3/2003.(I.28.) rendeletekkel módosított 17/2002.(VI.04.) rendelet módosításáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a lakások és helyiségek 

bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított 

1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1), (2) bekezdése, 4. § (3) bekezdése, 19. §, 20. § (3) 

bekezdése, 21. § (6) bekezdése, 23. § (3) bekezdése, 27. § (2) bekezdése és 33. § (3) bekezdése, 

34. § és 84. § (2) bekezdése (továbbiakban: törvény) felhatalmazása alapján, az Önkormányzat a 

tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletére, a lakbérek mértékéről szóló, többször 

módosított 17/2002.(VI.04.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosítása céljából a következőket 

rendeli el: 

 

1. § 

A rendelet 14. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„A lakbér mértéke (2014. január 01.-től, 3  %-os emeléssel) 

14. § (1) A lakbér mértéke:  régi új 

   2013.12.31.-ig 2014.01.01.-től 

   Ft/m2/hó Ft/m2/hó 

 a.) összkomfortos társasházi lakás 473 487 
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esetén: 

 b.) komfortos lakás esetén: 323 333 

 c.) félkomfortos lakás esetén: 202 208 

 d.) komfort nélküli lakás esetén: 165 170 

 e.) szükséglakás 116 120 

 

2. § 

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1.-től 

kell alkalmazni. 

 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Aki egyetért a 3 %-os 

emeléssel igennel, aki nem ért egyet, az nemmel szavazzon. Megállapítja, hogy a szavazásban 6 

képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 2 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással  az önkormányzat 

tulajdonában lévő lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló rendelet tervezetet nem 

fogadta el. 

 

 

1.4. Szociális rendelet módosítása 

 

Fodorné Szabó Erika képviselő mint a PB tag: A Pénzügyi Bizottság  2014. január 01-től 3 %-

os intézményi térítési díjemelést és 3 %-os étkeztetési díjemelést javasol.  

Nyeste József  képviselő: problémák vannak az ebéd kihordásával. Az biztos, hogy az 

intézményekbe ki kell hordani az ebédet, de magánszemélyek részére is?  

Juhász József polgármester ismerteti a rendelet tervezetet: 

 

Berente Községi Önkormányzat …./2013.(X…...)  önkormányzati rendelete  

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

19/2013.(XI.19.), 12/2013.(VI.28.)  4/2013.(III.6.), 2/2013.(II.15.), 27/2012.(XI.30.), 

25/2012.(X.26.), 20/2012.(VII.4.),  18/2012.(V.31.), 12/2012.(IV.12.),  6/2012.(II.13.),  

4/2012.(I.30.), 35/2011.(XII.19.)  rendelettel módosított 6/2011.(III.24.) rendelet 

módosításáról 

 

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 8. pontjában  meghatározott 

feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló többször módosított 6/2011.(III.24.)  rendelet (továbbiakban: R) 

módosításáról a következőket rendeli el: 

 

1. § 

Az R 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 



C:\Users\tanulo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\YVMMS4RP\jkv11_28ny (3).doc  10 

Átmeneti segély 

(1) Az alkalmanként megállapított átmeneti segély összege esetenként 10.000.- Ft. 

(2) A meghatározott időtartamra (maximum hat hónapra) megállapított átmeneti szociális segély 

összege 3000.- Ft/hó 

(3) Az egyedül élő, 100%-ban csökkent munkaképességű személy vagy az R 20. §.-ában megjelölt 

életkörülmények fennállása esetén megállapítható rendszeres átmeneti segély összege 10000.- 

Ft/hó, maximum 1 évre. 

(4) A hatáskör gyakorlója részére az adósságkezelési tanácsadó a kérelem elbírálása előtt köteles 

környezettanulmányt készíteni. A kérelmező köteles a környezettanulmány felvételében 

közreműködni, amennyiben azt megtagadja a kérelmét el lehet utasítani. 

(5) Az átmeneti segély szociális kölcsön formájában is nyújtható, minimum 5000 Ft/hó, maximum 

10000 Ft/hó törlesztő részlettel. 

(6) Az R 20. §.-ában megjelölt életkörülmények fennállása esetén a polgármester által 

megállapítható egyszeri segély összege maximum 10000 Ft. 

 

 

2. § 

Az R 2A. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

3. § 

Az R 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 

 

4. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de az R 3. melléklete szerinti új 

díjtételeket 2014. február 1.-től kell alkalmazni.  

 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 3 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással nem fogadta el a Szociális 

rendelet tervezetet. 

 

Nyeste József képviselő: a szavazás előtt meg kellett volna kérdezni a Szent Borbála Idős 

Otthon vezetőjét. 

Márföldi Erzsébet SztBIO vezető: térítési díj változás: tavaly ilyenkor nagyon tiltakoztam, 

hogy emelést hajtson végre a testület. Ha az ellátottakat nézem nem kellene emelni a díjakat, de 

mint felelős vezető azt mondom, hogy az infláció mértékével igen. 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 

Berente Községi Önkormányzat 23/2013.(XII.05.)  önkormányzati rendelete  

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

19/2013.(XI.19.), 12/2013.(VI.28.)  4/2013.(III.6.), 2/2013.(II.15.), 27/2012.(XI.30.), 
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25/2012.(X.26.), 20/2012.(VII.4.),  18/2012.(V.31.), 12/2012.(IV.12.),  6/2012.(II.13.),  

4/2012.(I.30.), 35/2011.(XII.19.)  rendelettel módosított 6/2011.(III.24.) rendelet 

módosításáról 

(A rendelet a jkv. 4. sz. mellékletét képezi) 

 

2. Az  önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról 

 

Fortuna János jegyző: jogszabály írja elő, hogy helyi rendeletben kell szabályozni az 

önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokat. A kormányhivatal 

időközben megküldte észrevételét. 

Juhász József polgármester: miben változott? 

Fortuna János jegyző: a rendelet elnevezése kibővül, a felhatalmazó rendelkezések bővülnek, a 

testület csak a jegyzőnek írhat elő feladatot, a hivatal dolgozóinak nem. 

Ortó Istvánné pü. főmunkatárs: ezekről a támogatásokról van szó, amit adott a testület 

támogatásként a civil szervezeteknek, az egyházaknak. Szigorúbbak lettek a szabályok, egy 

külön jogszabály rendelkezik erről.  

Juhász József polgármester ismerteti a rendelet tervezetet: 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testületének …/2013.(X…...) önkormányzati 

rendelete  

az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról és átvett 

pénzeszközökről 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló, 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, 

illetve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) 

bekezdése felhatalmazása alapján az önkormányzat államháztartáson kívüli forrás átvételére és 

átadására vonatkozó rendelkezéseket az alábbi rendeletben szabályozza: 

 

A rendelet célja 

1. § 

Jelen rendelet célja, hogy Berente Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a 

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

(továbbiakban: Kptv.) előírásainak megfelelően szabályozza az államháztartáson kívülre átadott, 

illetve onnan átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást. 

 

A rendelet hatálya 

1. § 

(1) Jelen rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz 

átadásra, függetlenül attól, hogy pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés 

alapján nyújt az önkormányzat támogatást. Ezen túlmenően szabályozza, az államháztartáson 

kívülről történő pénzeszköz átvételt is. 

(2) A rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás körébe nem tartozó 

jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 

(3) Az önkormányzat támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás – nevelés, a szociális és 

karitatív tevékenység, a természeti és épített környezet megóvása, a környezetvédelem, a 
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közrend – és vagyonvédelem, a sportolás, az egészséges életmód, az esélyegyenlőség, a 

hagyományápolás, valamint a helyi közösség fejlesztése, megteremtése terén végzett 

tevékenységet. 

 

Értelmező rendelkezés 

2. § 

Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és 

államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz. 

 

A támogatás forrása 

3. § 

Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési 

előirányzatait, amelyek terhére vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújthat. 

a) működési kiadásaik; 

b) fejlesztési célú kiadásaik; 

c) rendezvények, programjaik; 

d) pályázataik önrészének; 

e) nemzetközi kapcsolataik ápolásával kapcsolatos kiadásaik finanszírozásához. 

 

A támogatás nyújtásának alapelvei 

4. § 

(1) A támogatás juttatása esetén a jelen rendelet mellékletét képező, az adott esetben 

alkalmazandó támogatási szerződést kell megkötni a támogatottal. 

(2) A támogatási szerződést a polgármester írja alá. 

(3) A támogatás odaítélése az alábbi elvek alapján történik: 

a) Az részesülhet önkormányzati támogatásban, akinek a javára az önkormányzat a mindenkori 

költségvetési rendeletében támogatást állapít meg, 

b) önkormányzati támogatás nyújtható pályázat kiírása útján, vagy 

c) aki Berente Község Polgármesteréhez (a továbbiakban: polgármester) írásos kérelmet nyújt 

be. 

(4) A kérelemre történő támogatás nyújtása esetén elsősorban Berente Község érdekében végzett 

tevékenység támogatására kell törekedni. 

(5) Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak 

maradéktalanul megfelelő pályázatot, illetve egyedi kérelem esetén írásos kérelmet nyújt be és 

valamennyi szükséges mellékletet csatolja ahhoz. 

(6) A pályázat kiírásnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a) pályázati feltételeket, 

b) pályázók körét, 

c) a támogatandó célokat, 

d) elszámolható költségtípusokat, 

e) pályázati adatlapot, 

f) az adatlap kitöltési útmutatóját, amelyben rögzíteni kell az önkormányzati támogatás feltételeit 

és a pályázó teendőit. 

(7) A támogatás vonatkozásában döntéshozó: Berente Község önkormányzatának Képviselő-

testülete. 

 

A támogatások odaítélése 

5. § 

(1) A kérelem írásban nyújtható be a testületnek vagy a polgármesternek címezve. A beérkezett 

kérelmekkel kapcsolatos további ügyintézési feladatok ellátásáról a polgármester a hivatal útján 
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gondoskodik. A nem pályázati úton odaítélt támogatásból nem részesülhet az, aki a pályázati 

eljárásban nem vehetne részt pályázóként. 

(2) Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat mindenkori 

költségvetési rendeletében megállapított előirányzat mértékéig, az ott meghatározott 

feltételekkel, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik dönt a hatáskörébe utalt 

előirányzat terhére történő támogatásról. 

 

Támogatási szerződés megkötése 

6. § 

(1) A támogatásokkal kapcsolatos feladatokat a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal illetékes 

köztisztviselői végzik. A jegyző a benyújtott támogatási kérelmet a hatáskörrel rendelkező 

testület soron következő ülésére előkészítik. 

(2) A támogatási szerződést Berente Község polgármestere írja alá a mindenkori költségvetési 

rendelet hatálybalépését vagy a testület döntését követő 30 napon belül. 

(3) A támogatási szerződés aláírásának feltétele, hogy a támogatásban részesülő valamennyi – 

jelen rendelet megfelelő melléklete szerinti – nyilatkozatot, igazolást, dokumentumot határidőn 

belül az önkormányzati hivatalba benyújtson. 

(4) Az elszámolás a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történik az 

önkormányzati hivatal pü.-i ellenjegyzésre felhatalmazott köztisztviselőjének közreműködésével. 

(5) Amennyiben az elszámoltatás során a támogatási céltól eltérő felhasználás állapítható meg 

vagy valószínűsíthető, a pü.-i ellenjegyző a jegyző köteles azt jelezni a polgármester illetve 

testület felé. A polgármester köteles a támogatás cél szerinti felhasználást a helyszínen 

ellenőriztetni és bizonyított eltérésnél a támogatás visszafizetéséről intézkedni. 

 

Támogatási szerződés módosítása 

7. § 

(1) A támogatási szerződés módosítására az elszámolási határidő vonatkozásában és a támogatás 

céljában kerülhet sor egyszeri alkalommal, a támogatott elszámolási határidő lejárta előtt leadott 

írásos kérelmére. 

(2) A határidő módosítás engedélyezéséről a polgármester dönt. 

 

A támogatások Európai Uniós szabályozással való összhangjának biztosítása 

8. § 

(1) Az államháztartásról szóló törvény rendelkezései alapján kötelezettséget vállalni írásban 

lehet. Az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatással összefüggő 

kötelezettségvállalás alapdokumentuma a jelen rendelet mellékletei szerint előkészített szerződés 

az alábbiak figyelembevételével: 

a) Az 1. mellékletet olyan támogatások esetén kell alkalmazni, amelyek az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdésének feltételeit nem teljesítik, ezért uniós 

értelemben állami támogatásnak nem minősülnek. 

b) A 2. mellékletet olyan támogatások esetén kell alkalmazni, amelyek az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 106. cikk (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű 

szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése 

formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2011. december 20-i 

2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7/3, 2012. 01. 11.) hatálya alá tartozó közszolgáltatás 

ellentételezése formájában nyújtott támogatásnak minősülnek. 

c) A 3. mellékletet olyan támogatások esetén kell alkalmazni, amelyek az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 107. cikk (3) bekezdés d.) pontja szerint kulturális célú 

támogatásnak minősülnek. 

d) A 4. mellékletet olyan támogatások esetén kell alkalmazni, amelyek a Szerződés 87. és 88. 

cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 
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1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5; 2006. 12. 28.) szabályai alapján nyújtott csekély 

összegű (de minimis) támogatásnak minősülnek. 

e) Az 5. mellékletet olyan támogatások esetén kell alkalmazni, amelyek az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének általános gazdasági érdekű szolgáltatást 

nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 

2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012. 04. 28.) szabályai alapján 

nyújtott közszolgáltatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősülnek. 

(2) Ha a jelen rendelet alapján nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás csekély összegű 

(de minimis) támogatásként a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban 

nyújtható (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet). 

(3) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett írásban 

nyilatkozik, hogy az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott 

feltételeknek megfelel. 

(4) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást 

nyújtó teljesíti. 

 

Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok 

9. § 

(1) Működési vagy fejlesztési célú államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Képviselő-testület 

dönt. 

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg. 

 

Záró és átmeneti rendelkezések 

10. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekre is alkalmazni kell. 

 

Fodorné Szabó Erika képviselő mint PB tag javasolja a rendelet tervezet elfogadását. 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 

Berente Község Önkormányzat képviselő-testületének 24/2013.(XII.05.) önkormányzati 

rendelete  

az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról 

(a rendelet a jkv. 5. sz. mellékletét képezi) 

 

 

3. Napirendi pont 

Beszámoló az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról és javaslat a 2013. évi 

költségvetési rendelet módosítására 

 

Ortó Istvánné pü. főmunkatárs: az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló 

beszámolót a képviselő-testület tagjai megkapták. Amennyiben van kérdés szívesen válaszol. 
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Fodorné Szabó Erika képviselő mint PB tag : a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az 

önkormányzat I-III. n.éves gazdálkodásáról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja.  

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(XI.28.) határozata a Berente 

Község Önkormányzata I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról szóló beszámolót, és kiegészítések nélkül elfogadta. 

Az előterjesztés a jkv…. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző,     Határidő: folyamatos 

 

Fodorné Szabó Erika képviselő PB tag javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 470/2013.(XI.28.) határozata a Berente 

Község Önkormányzata I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról szóló beszámolót, és kiegészítések nélkül elfogadta. 

Az előterjesztés a jkv. 6. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző,     Határidő: folyamatos 

 

 

 Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 

 

Ortó Istvánné pü.főm.: a képviselő-testület által hozott határozatok kerültek átvezetésre a 

költségvetésbe, ezért szükséges a 2013. évi költségvetés módosítása 

Juhász József polgármester ismerteti a rendelet tervezetet. 

Berente Községi Önkormányzat …/2013.(XI…….) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

20/2013.(XI.19.), 13/2013.(IX.6.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2013.(III.6.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Berente Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 

32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá figyelembe 

véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) szóló 

13/2013.(IX.6.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2013.(III.6.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: R) módosítása céljából a következőket rendeli el:  

 

1. §  

Az R 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését: 
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 eredeti előző 

módosított ei.. 

új módosított 

ei. 

 3/2013 ÖR 20/2013 ÖR …/2013 ÖR 

Bevételi főösszegét 1.802.401.- E 

Ft-ban 
2.094.196.-E 

Ft-ban 

2.103.660.-E 

Ft-ban 

Kiadási főösszegét 1.802.401.- E 

Ft-ban 
2.904.196.-E 

Ft-ban 

2.103.660.-E 

Ft-ban 

Tervezett pénzmaradvány 

összegét 

400.000.- E Ft-

ban 
667.514.-E Ft-

ban 

667.514.-E Ft-

ban 

állapítja meg. 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 

kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 

bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-

testület. 

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt 

előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 

(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik. 

 

2. § 

Az R 2/A. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(1) az Önkormányzat személyi juttatások előirányzatát 122.-eFt-tal növeli, a munkaadót terhelő 

járulékot 35.-eFt-al növeli,a dologi kiadások előirányzatát 10.590.-eFt-al növeli.  

(2) Az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatai 2013. évi előirányzatát 

20.090.-eFt összeggel növeli, a fejlesztési célú támogatásokat  …..-eFt-al növeli, a 

kölcsönnyújtást 9.600.-eFt-tal növeli, a támogatásokat 5.921.-eFt-al növeli, a költségvetési 

szervek finanszírozását 16.697.-eFt-al növeli, a pénzmaradvány összege …...-eFt-al nőtt, az 

intézményi működési bevételeket 3.594.-eFtal növeli, a támogatások, kiegészítések, …..-eFt-al 

nőttek, a tárgyi eszközök értékesítését …...-eFt-al növeli, ezzel egyidejűleg a tartalék 56.459.-

eFt-al csökkent. 

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatását …….-eFt-tal növeli, a munkaadót terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát …...-eFt-tal növeli, a dologi kiadások 

előirányzatát 690.-Eft-al növeli, a felhalmozási  kiadások előirányzatát 300.-eFt-tal növeli, 

bevételi előirányzatát 990.-eFt. növeli, bevételi előirányzatánál 990.-eFt finanszírozás 

növekedést állapít meg. 

(4) A Szent Borbála Idősek Otthona személyi juttatását 803.-eFt-tal, a munkaadót terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 195.-eFt-tal növeli, a dologi kiadások 

előirányzatát 630.-eFt-tal növeli, a bevételi előirányzatát 1.757.-eFt-al növeli, a bevételi 

előirányzatánál 1.757.-eFt finanszírozás növekedést állapít meg.  

(5) A Berentei Művelődési Ház személyi juttatását 270.-eFt-tal, a munkaadót terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 30.-eFt-tal növeli, a dologi kiadások előirányzatát 

320.-eFt-tal növeli, a bevételi előirányzatát 620.-eFt-al növeli, a bevételi előirányzatánál 620.-

eFt finanszírozás növekedést állapít meg.  

(6) A Település Gondnokság személyi juttatását 444.-eFt-tal csökkenti, a munkaadót terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 106.-eFt-tal növeli, a dologi kiadások 

előirányzatát 650.-eFt-tal csökkenti, a felhalmozási  kiadások előirányzatát 16.300.-eFt-tal 

növeli, a bevételi előirányzatát 2.870.-eFt-al megemeli, a bevételi előirányzatánál 3.330.-eFt 

finanszírozás növekedést állapít meg. 

(7) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 6, 

7, 9, 10, 11, 12., 13.b.,   mellékletek tartalmazzák. 
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3. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba. 

 

 

Fodorné Szabó Erika képviselő mint PB tag: javasolja a rendelet tervezet elfogadását. 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 

Berente Községi Önkormányzat 25/2013.(XII.05.) önkormányzati rendelete az 

Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

20/2013.(XI.19.), 13/2013.(IX.6.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2013.(III.6.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

(a rendelet a jkv. 7. sz. mellékletét képezi) 

 

 

4. Napirendi pont 

Az önkormányzat 2014. évi koncepciójának megtárgyalása, elfogadása. 

Az óvodai társulás 2014. évi koncepciójának és 2013. évi kv.-ének véleményezése 

 

Ortó Istvánné pü.főm: tájékoztatást szeretne nyújtani arról, hogy 2013. július 1-vel megalakult 

Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulás társulási Tanácsa. Nem az 

önkormányzat, hanem a Társulás alá tartozik, mind két önkormányzatnak véleményezési joga 

van a 2013. évi költségvetésről. Az óvoda mint egy jogi személyiségű társulás, annak a 

költségvetési intézmény lett. Határozatban kell meghatározni az óvoda továbbműködését, plusz 

kiadással nem jár. A társuláson keresztül lesz az óvoda finanszírozása ezek után. A számok mind 

megmaradta, csak más formában.  

Nyeste József képviselő: mivel a Művelődési ház pénzügyi téren nem tartozik a társuláshoz, 

akkor ki dönt a Művelődési házról? 

Ortó Istvánné pü.főm. a Társulásnak semmi köze nincs a Művelődési házhoz. Jogilag semmi 

beleszólása nincs a társulásnak . 

Juhász József polgármester: elég zavaros ez az egész, két dologról kellene szavazni, egyik a 

társulás költségvetése, másik a 2014. évi koncepciója. 

Fodorné Szabó Erika képviselő mint PB tag: a Pénzügyi bizottság megtárgyalta a Berente-

Alacska Társulás 2014 évi koncepcióját és az önkormányzat 2014 évi koncepcióját is 

elfogadásra javasolja. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(XI.28.) határozata az 

önkormányzat 2014. évi kv.-i koncepciójáról szóló 139/2013.(IV.29.) határozat módosításáról 

és a Berente- Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa  

2014. évi kv.-i koncepciójának véleményezéséről 
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Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzat 2014. évi kv.-i 

koncepciójáról szóló 139/2013.(IV.29.) határozat módosításáról és a Berente- Alacska 

Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa 2014. évi kv.-i 

koncepciójának véleményezéséről szóló javaslatot és azt az előterjesztés szerint jóváhagyta. 

Az előterjesztések a jkv…. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 

 

Fodorné Szabó Erika képviselő mint PB tag javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 471/2013.(XI.28.) határozata az 

önkormányzat 2014. évi kv.-i koncepciójáról szóló 139/2013.(IV.29.) határozat módosításáról 

és a Berente- Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa  

2014. évi kv.-i koncepciójának véleményezéséről 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta  

- az önkormányzat 2014. évi kv.-i koncepciójáról szóló 139/2013.(IV.29.) határozat 

módosításáról és  

- a Berente- Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa 

2014. évi kv.-i koncepciójának véleményezéséről szóló javaslatot és azt  

az előterjesztés szerint jóváhagyta. 

Az előterjesztések a jkv. 8. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 

 

 

 Berente-Alacska Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének véleményezése 

 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(XI.28.) határozata  a Berente- 

Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa 2013. évi 

költségvetésének véleményezéséről 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a  Berente- Alacska Települések 

Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa 2013. évi költségvetését és azt az 

előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Az előterjesztések a jkv…. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 

 

Fodorné Szabó Erika képviselő mint PB tag javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi 

határozatot: 
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Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 472/2013.(XI.28.) határozata a Berente- 

Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa 2013. évi 

költségvetésének véleményezéséről 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a  Berente- Alacska Települések 

Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa 2013. évi költségvetését és azt az 

előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Az előterjesztések a jkv 9. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 

 

 

5. Napirendi pont 

Az önkormányzat 2014. évi belsőellenőrzési tervének elfogadása 

 

Fortuna János jegyző: jogszabályi előírás, minden évben el kell fogadni a belsőellenőrzési 

tervet.  

Nyeste József képviselő: a belsőellenőrzési tervet hagyjuk így, formálisnak tartom. 

Fodorné Szabó Erika képviselő mint PB tag: a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a 

2014. évi belsőellenőrzési tervet. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(XI.28.) határozata a 2014. évi 

belsőellenőrzési terv elfogadásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi belsőellenőrzési terv 

jóváhagyására vonatkozó javaslatot és azt az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Az előterjesztés a jkv…. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határidő: folyamatos 

Fodorné Szabó Erika képviselő mint PB tag javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6, igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 473/2013.(XI.28.) határozata a 2014. évi 

belsőellenőrzési terv elfogadásáról 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi belsőellenőrzési terv 

jóváhagyására vonatkozó javaslatot és azt az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Az előterjesztés a jkv. 10. számú mellékletét képezi. 

Felelős: intézményvezető,  polgármester, jegyző   Határidő: folyamatos 

 

 

6. Napirendi pont 

Óvoda intézményvezető pályázatok elbírálása  

Előterjesztő: polgármester, véleményező: PFB elnök 

 

Juhász József polgármester: Alacska polgármestere telefonon közölte, hogy Kalász Lászlóné 

pályázót javasolja a Berentei Hóvirág Napköziotthonos óvoda vezetőjének.  A BCNÖ is Kalász 
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Lászlónét támogatta. A Berentei Hóvirág Napköziotthonos óvoda és a Művelődési ház Orosz 

Jánosnét támogatta 

Nyeste József képviselő: az óvoda vezető választást ki fogja eldönteni? 

Juhász József polgármester: a két testület döntésének a figyelembe vételéve a két polgármester. 

Mi történt, hogy Alacskán nem téged támogattak? 

Orosz Jánosné pályázó: a pályázatomban leírtam, hogy milyen formában tudnám irányítani a 

berentei óvodát. Az alacskai képviselő-testület az szeretné, ha én ottmaradnék.  

Juhász József polgármester: az Oktatási bizottság elnökét kérdezem, hogy a bizottság hogy 

döntött? 

Nyeste József képviselő mint az Okt.biz.elnöke: ma reggel 8 órától tartottak egy megbeszélést. 

Orosz Jánosné pályázó azt szeretné, hogy Berentén is és Alacskán is legyen. Az Oktatási 

Bizottság Kalász Lászlóné mellett tette le a voksát. 

Fortuna János jegyző: a pályázókat 11 órára hívtuk meg. 

Juhász József polgármester: az óvoda vezetői pályázatot később kell tárgyalni, amikor a 

pályázó megérkezik. 

7. Napirendi pont 

BMESZ intézményvezető pályázatok elbírálása  

Előterjesztő: polgármester, véleményező: PFB elnök 

 

Fodorné Szabó Erika képviselő: a bizottsági ülésen 5 fő volt jelen a 8 pályázóból. Jegyző úr 

minden pályázónak pénteken írt, hogy hétfőn jelenjen meg a bizottsági ülésen, volt aki nem 

tudott eljönni. A bizottság javasolja a pályázat érvénytelenítését és új pályázat kiírását.  

Fortuna János jegyző: a kiegészített teljes javaslat az; hogy a legjobbnak tartott pályázó 

próbaidő jelleggel 3 hónap időtartamra kapna egy vezetői megbízást, s az így kiegészített 

határozati javaslatot fogadja el a testület. Javasol egy szünetet, a megfelelő pályázó személyét 

kellene kiváklasztani és felhívni, hogy egyáltalán vállalja e a megbízást 3 hónapra. 

Nyeste József képviselő: a jegyző sokat hangsúlyozza, hogy a törvényességet tartsuk be. A 

pályázatban nem volt ilyen kitétel, hogy 3 hónapig lesz kinevezve. Ha mindenki azt mondja, 

hogy 3 hónapos a kinevezés – szinte ez egy állásfoglalás. Elég faramuci. 

 

Juhász József polgármester SZÜNET-et rendel el 

 

Juhász József polgármester bejelenti, hogy a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, az ülés 

határozatképes. Folytatódik a nyilvános ülés az óvoda vezetői pályázat elbírálásával 

 

 

 Kalász Lászlóné pályázó 

Juhász József polgármester: a pályázó hozzájárul a nyílt üléshez? 

Kalász Lászlóné pályázó: igen, hozzájárulok, majd ismerteti nacionáléját.  
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30 éve dolgozom óvoda pedagógusként, jelenleg az egyik kazincbarcikai tagóvodában dolgozik. 

Azért pályázta meg a vezetői álláshelyet, mert képesnek tartom magam a vezetői feladatok 

ellátására.  

Juhász József polgármester: a berentei óvodában szétnézett? 

Kalász Lászlóné pályázó: jelenleg nem volt az óvodában, 2 évvel ezelőtt járt ott.  

Szántó Lajos alpolgármester: ahol dolgozott, mennyi volt a csoportlétszám és a dolgozók 

létszáma? 

Kalász Lászlóné pályázó: az óvodában 5 személyzet van, nagyon jó viszonyban voltam a 

kollektívával. A BC Zrt. mellett lévő óvodában volt vezető, de sajnos bezárt. 

Nyeste József képviselő: volt egy óvoda vezetői pályázat, de a volt óvoda vezetőt nem 

választották meg vezetőnek. Akkor megfogalmazódott, hogy nemcsak a vezetővel, de a 

közösséggel is voltak problémák. Megállapítottuk, hogy az óvodások nem állnak olyan szinten, 

ahol kellene. Hogyan szeretné elérni, hogy ezek a gyerekek fejlődjenek, annak fejében, hogy itt 

minden adott. 

Kalász Lászlóné pályázó: a pedagógiai munka színvonalát kellene emelni, szükség lenne a 

dolgozóknak továbbképzésre, szeretne sokkal több programot szervezni. lehetne csoportközi 

foglalkozást is szervezni, mivel két csoport van: irodalom, környezet, matematika stb. A 

tehetséggondozás is így működne, eredményes szokott lenni. Minden gyerek kitűnhet valamiben.  

Szántó Lajos alpolgármester: ön szokott csoportfoglalkozásokat tartani? – vagy csak ellenőrzi 

az óvónőket? 

Kalász Lászlóné pályázó: szeretek a gyerekekkel foglalkozni, a tehetségkutatást én végezné.  

Juhász József polgármester: nem paradicsomba cseppent. A testületnek nagy elvárásai vannak, 

hiszen azért választunk új vezetőt, itt gyökeres változásnak kell lenni. Szakmailag nagy kihívás 

önnek. 

Nyeste József képviselő mint a Közokt.biz. elnöke: a bizottság javasolja Kalász Lászlóné 

pályázatának elfogadását.  

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(XI.28.) határozata a Berentei 

Hóvirág Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok 

véleményezéséről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Hóvirág 

Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatokat, s a Társulási 

tanács részére: Kalász Lászlóné pályázó kinevezését javasolja. 

A pályázatokról készült szakértői vélemény a jkv…. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határidő: folyamatos 

 

Nyeste József képviselő mint a Közokt.biz. elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
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Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra.  

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 474/2013.(XI.28.) határozata a Berentei 

Hóvirág Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok 

véleményezéséről 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Hóvirág 

Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatokat, s a Társulási 

tanács részére: Kalász Lászlóné pályázó kinevezését javasolja. 

A pályázatokról készült szakértői vélemény a jkv. 11. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  intézményvezető, polgármester, jegyző   Határidő: folyamatos 

 

Juhász József polgármester bejelenti, hogy folytatódik a BMESZ intézményvezetői pályázat 

elbírálása. 

Juhász József polgármester: a bizottsági javaslat szerint Borza Bertalan pályázót találták 

alkalmasnak a megbízott vezetőként. 

Fortuna János jegyző: időközben beszéltem a közösen alkalmasnak talált Borza Bertalannal. 

Jelenleg dolgozik, de 2014. január 1-től el tudja vállalni a feladatokat kb. 3 hónapos időtartamra, 

az új intézményvezető kinevezéséig. 

Nyeste József képviselő: úgy fogalmaznék, mint ahogy a polgármester fogalmazott Kalász 

Lászlónénál. Igen nagy elvárásnak néz elé, ugyan úgy Borza úr felé is meg kell fogalmazni. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(XI.28.) határozata a Berentei 

Műszaki ellátó Szervezet álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálása 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Műszaki ellátó 

Szervezet (BMESZ) intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatokat, s az alábbi döntést 

hozta: 

I. A Képviselő-testület tekintettel az 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) vonatkozó 

rendelkezéseire  

A) ……………………….. (sz.: ………………………….) ……………………………... sz. alatti lakost, 

(közalkalmazottat) 

2014. január 01. napjától 2018. december 31. napjáig 

terjedő 5 éves időtartamra a BMESZt intézményvezetőjévé megbízza, 

egyidejűleg a Kjt 21. §-a alapján határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba kinevezi. 

Havi illetményét (figyelemmel a Kjt.-re) az alábbiak szerint állapítja meg: 

- Kjt 1. sz. melléklete szerinti garantált illetmény(……..): …………………… Ft 

Illetménypótlékok: 

- Magasabb vezetői pótlék (20.000x250 %):   50 000 Ft 

Keresetkiegészítés: 

- Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés:                  ………………. Ft 

        (2014. január 1.-től 2014. dec. 31-ig) 

Mindösszesen: kb. 200 000 Ft 

B) utasítja a Polgármestert, hogy adja át az Intézmény Vezetője számára a 

foglalkoztatásával kapcsolatos iratokat, s azokat küldje meg a Magyar Államkincstár részére is. 
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C) az új önálló BMESZ főállású, határozatlan időre kinevezett dolgozóinak számát 16 főben 

határozza meg 2014. január 01.-től.  

A 16 fős létszámból 14 fő a BTg állományából áthelyezéssel kerül a BMESZ állományába, a 

130/2013.(IV.8.) határozatban foglalt feltételekkel. 

 

II. A képviselő-testület 

A képviselő-testület 

A.  a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, s új pályázati kiírást hagy jóvá, a korábbi 

feltételek szerint. Egyidejűleg a testület mb. intézményvezetőként 2014. január 1.-től – 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesítésével - Borza Bertalant bízza meg az 

intézményvezetői feladatokkal, az intézményvezető kinevezéséig.  

B) utasítja a Polgármestert, hogy adja át az Intézmény Vezetője számára a 

foglalkoztatásával kapcsolatos iratokat, s azokat küldje meg a Magyar Államkincstár részére, a 

intézmény törzskönyvi bejegyzési kérelmével együtt. 

C) az új önálló BMESZ főállású, határozatlan időre kinevezett dolgozóinak számát 16 

főben határozza meg 2014. január 1.-től.  

A 16 fős létszámból 14 fő a BTG állományából áthelyezéssel kerül a BMESZ állományába, a 

130/2013.(IV.8.) határozatban foglalt feltételekkel. 

A pályázatokról készült kimutatás és az új intézményvezetői pályázati kiírás a jkv…. számú 

mellékletét képezi. 

Felelős: polgármester, jegyző   Határidő: folyamatos 

 

Fodorné Szabó Erika képviselő mint PB tag javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 475/2013.(XI.28.) határozata a Berentei 

Műszaki ellátó Szervezet álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálása 

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Berentei Műszaki ellátó 

Szervezet (BMESZ) intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatokat, s az alábbi döntést 

hozta: 

A képviselő-testület 

A.  a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, s új pályázati kiírást hagy jóvá, a korábbi 

feltételek szerint. Egyidejűleg a testület mb. intézményvezetőként 2014. január 1.-től – 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesítésével - Borza Bertalant bízza meg az 

intézményvezetői feladatokkal, az intézményvezető kinevezéséig.  

B) utasítja a Polgármestert, hogy adja át az Intézmény Vezetője számára a 

foglalkoztatásával kapcsolatos iratokat, s azokat küldje meg a Magyar Államkincstár részére, a 

intézmény törzskönyvi bejegyzési kérelmével együtt. 

C) az új önálló BMESZ főállású, határozatlan időre kinevezett dolgozóinak számát 16 

főben határozza meg 2014. január 1.-től.  

A 16 fős létszámból 14 fő a BTG állományából áthelyezéssel kerül a BMESZ állományába, a 

130/2013.(IV.8.) határozatban foglalt feltételekkel. 

A pályázatokról készült kimutatás és az új intézményvezetői pályázati kiírás a jkv. 12. számú 

mellékletét képezi. 

Felelős: polgármester, jegyző   Határidő: folyamatos 

 

8.b) Kb.-Berente együttműködési megállapodás módosítása (előterjesztő: polgármester, 

véleményező: PFB elnök ) 
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Juhász József polgármester: Kazincbarcika polgármesterével és a Barcika Art Kft.-vel 

tárgyalásokat folytattak az uszoda működtetésével kapcsolatban. 

Fortuna János jegyző: a korábban megkötött megállapodás egy keret megállapodássá változna, 

amiben nem lennének részletezve, hogy a támogatás melle milyen szolgáltatások legyenek. A 

keret megállapodás mellékleteként lenne feltüntetve azoknak a szolgáltatásoknak a fajtája, amit 

igénybe lehet venni.  

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(XI.28.) határozata 

Kazincbarcika Város Önkormányzata, intézményei és Berente Község Önkormányzata közötti 

- 248/2013. (V. 30)  határozattal módosított 177/2013.(IV.29.) határozattal elfogadott - 

együttműködési megállapodás módosításáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta Kazincbarcika Város 

Önkormányzata, intézményei és Berente Község Önkormányzata közötti - 248/2013. (V. 30)  

határozattal módosított 177/2013.(IV.29.) határozattal elfogadott - együttműködési megállapodás 

módosításáról szóló javaslatot és azt az előterjesztés szerint/az alábbi kiegészítéssel: 

………………………………. jóváhagyja. 

Az előterjesztés a jkv…. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 

 

Fodorné Szabó Erika képviselő mint PB tag javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 476/2013.(XI.28.) határozata 

Kazincbarcika Város Önkormányzata, intézményei és Berente Község Önkormányzata közötti 

- 248/2013. (V. 30)  határozattal módosított 177/2013.(IV.29.) határozattal elfogadott - 

együttműködési megállapodás módosításáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta Kazincbarcika Város 

Önkormányzata, intézményei és Berente Község Önkormányzata közötti - 248/2013. (V. 30)  

határozattal módosított 177/2013.(IV.29.) határozattal elfogadott - együttműködési megállapodás 

módosításáról szóló javaslatot és azt az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Az előterjesztés (megállapodás és melléklete) a jkv. 13.  számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 

 

 

8.d) Pót előirányzati kérelmek elbírálása Település Gondnokság 

 

Heutschy László TG vezető ismerteti az előterjesztést. 

 

 Szivattyú vásárlás 

Heutschy László TG vezető A kamerarendszer vásárlására jóváhagyott 3,5 mFt összegből 300 

eFt felhasználását szeretnék kérni szivattyú vásárlásra. A cég 15 % kedvezményt adott. 
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Pogány Sándor képviselő: milyen típusú a szivattyú, kitől vesszük? 

Heutschy László TG vezető: A szivattyút onnan vennénk ahonnan eddig vettük, 4 kV-os és 9 

bár nyomású búvárszivattyú. 

Pogány Sándor képviselő: annyit elvártam volna a testület felé, hogy írja le pontosan ki ez a 

cég, valami legyen már előttünk, elvárható lenne ennyi egy cégtől. 

Heutschy László TG vezető: nálam megvannak a papírok.  

Pogány Sándor képviselő. be kellett volna shanelni, hogy lássa a képviselő miről van szó. 

Heutschy László TG vezető: pótolni fogjuk a hiányosságokat. 

 

 Konyhakerti növények értékesítése 

 

Heutschy László TG vezető. amiből felesleg van: sárgarépa, kelkáposzta, fejeskáposzta. 5 kg-is 

kiszerelésben értékesítenénk. Ára: 

 sárgarépa: 500 Ft/ 5 kg 

 kelkáposzta: 650 Ft/5 kg 

 fejeskáposzta 450 Ft/5 kg 

Előirányzat átcsoportosítás: 

 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. számláróll nem adatátviteli célú távközlési díj 

számlára 200eFt 

 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. számláról Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesít. 

számlára 300eFt 

 Bérleti és lízingdíjak (egyéb.kiem.nélk.) számláról Bérleti és lízingdíj (PPP konstr.szolg.d.) 

számlára 50eFt 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot:  

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(XI.28.) határozata a BTG 

pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BTG pótelőirányzati kérelmeit 

és az alábbi átcsoportosításokat illetve pótelőirányzatokat hagyja jóvá a 2013. évi kv.-i 

tartalékkeret terhére: 

Szolgáltatások számlacsoporton belül: 

 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. számláróll nem adatátviteli célú távközlési díj 

számlára 200eFt 

 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. számláról Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesít. 

számlára 300eFt 

 Bérleti és lízingdíjak (egyéb.kiem.nélk.) számláról Bérleti és lízingdíj (PPP konstr.szolg.d.) 

számlára 50eFt 

Munkaadókat terhelő járulékok és Külső személyi juttatások számlacsoporton belül: 

 Táppénz hozzájárulás számláról Állományba nem tartozók megbízási díjai számlára 150 

eFt. 

Kamerarendszer vásárlására jóváhagyott 3,5MFt összegből 300eFt 

átcsoportosítását/felhasználását tartalék szivattyú vásárlására. 

A testület egyidejűleg jóváhagyja  a SztBIO konyha igényein felült termelt zöldségek piaci áron 

történő értékesítését. 

 sárgarépa: 500 Ft/ 5 kg 

 kelkáposzta: 650 Ft/5 kg 
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 fejeskáposzta 450 Ft/5 kg 

Az előterjesztések a jkv…. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 

 

A képviselő-testület 3 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással a Település Gondnokság 

előterjesztését nem fogadta el. 

 

Pogány Sándor képviselő: szivattyúra visszatér: az előterjesztés szerint a 15 %-os kedvezmény 

2013. 11. 27-ig szól, ami már elmúlt 

Fortuna János jegyző: korábban én intéztem a szivattyú rendeléseket, több helyről is kértem 

árajánlat, s ez – a SUBLINE márkájú - volt összességében legkedvezőbb ár/érték arányú 

szivattyú. A horgásztónál is ezt használjuk, az már meg is van rendelve, de lemondható. 

Heutschy László TG vezető: tegnap értesültünk róla, hogy ilyen kedvezmény van. 

Juhász József polgármester: újból kellene szavazni a zöldségek értékesítése miatt a szivattyú 

nélkül.  

Fodorné Szabó Erika képviselő mint PB tag: említette a Jegyző úr, hogy a szivattyú meg van 

rendelve, a bizottsági ülésen erről nem hallottunk.   

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 477/2013.(XI.28.) határozata a BTG 

pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BTG pótelőirányzati kérelmeit 

és az alábbi átcsoportosításokat illetve pótelőirányzatokat hagyja jóvá a 2013. évi kv.-i 

tartalékkeret terhére: 

Szolgáltatások számlacsoporton belül: 

 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. számláról nem adatátviteli célú távközlési díj számlára 

 200eFt 

 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. számláról Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesít. 

számlára  300eFt 

 Bérleti és lízingdíjak (egyéb.kiem.nélk.) számláról Bérleti és lízingdíj számlára  50eFt 

Munkaadókat terhelő járulékok és Külső személyi juttatások számlacsoporton belül: 

 Táppénz hozzájárulás számláról Állományba nem tartozók mb.-i díjai számlára  150 eFt 

A testület egyidejűleg jóváhagyja  a SztBIO konyha igényein felült termelt zöldségek piaci áron 

történő értékesítését. sárgarépa: 500 Ft/ 5 kg 

 kelkáposzta: 650 Ft/5 kg 

 fejeskáposzta 450 Ft/5 kg 

Az előterjesztések a jkv. 14. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 

 

8. e) pót előirányzati kérelmek elbírálása Berentei Hóvirág Napköziotthonos óvoda 
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Oroszt Jánosné mb. int.vez.:  ismerteti az előterjesztéseket. 1 fő konyhai kisegítő és 1 fő 

kisegítő dajka szerződése 2013. december 31-én lejár. Szeretné 1 éves időtartamra 

meghosszabbítani. 

Fodorné Szabó Erika képviselő mint PB tag: a bizottság támogatja az óvoda előterjesztését. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(XI.28.) határozata a BHNÓ 

kérelmének elbírálásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BHNÓ kérelmét és az 1-1 fő 

határozott idejű közalkalmazott (kisegítő dajka és konyhai kisegítő) foglalkoztatását 2014. 

december 31.-ig meghosszabbítja. 

Az előterjesztés a jkv…. számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 

 

Fodorné Szabó Erika képviselő mint PB tag javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 478/2013.(XI.28.) határozata a BHNÓ 

kérelmének elbírálásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a BHNÓ kérelmét és az 1-1 fő 

határozott idejű közalkalmazott (kisegítő dajka és konyhai kisegítő) foglalkoztatását 2014. 

december 31.-ig meghosszabbítja. 

Az előterjesztés a jkv. 15.  számú mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző, intézményvezető   Határidő: folyamatos 

 

 

8. f) pótelőirányzati kérelmek elbírálása:Művelődési Központ 

 

Gyenesné Kovács Enikő iskola ig. ismerteti a Művelődési ház előterjesztését. 1 fő 

pályagondnok szerződése 2013. december 31.én lejár. Amennyiben az álláshely bővítése nem 

megoldott, kérik további egy évvel meghosszabbítani a jelenlegi munkavállaló szerződését. 

Fodorné Szabó Erika képviselő mint PB tag: a Pénzügyi Bizottság javasolja az 1 fő 

pályagondnok szerződésének meghosszabbítását 2014. december 31-ig. 

Nyeste József képviselő mint Közokt.biz.elnök: a bizottság javasolja az előterjesztés 

elfogadását. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(XI.28.) határozata a Berentei 

Művelődési Központ pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról 
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Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Berentei Művelődési Központ 

pótelőirányzati kérelmeit és az alábbi pótelőirányzatokat hagyja jóvá a 2013. évi kv.-i 

tartalékkeret terhére: 

A testület egyidejűleg 1 fő határozott idejű pályagondnok foglalkoztatását 2014. december 31.-ig 

meghosszabbítja 

Az előterjesztések a jkv…. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 

 

Fodorné Szabó Erika képviselő mint PB tag javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 479/2013.(XI.28.) határozata a Berentei 

Művelődési Központ pótelőirányzati kérelmeinek elbírálásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Berentei Művelődési Központ 

pótelőirányzati kérelmeit és az alábbi pótelőirányzatokat hagyja jóvá a 2013. évi kv.-i 

tartalékkeret terhére: 

A testület egyidejűleg 1 fő határozott idejű pályagondnok foglalkoztatását 2014. december 31.-ig 

meghosszabbítja 

Az előterjesztések a jkv. 16.  számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző, intézményvezető  Határidő: folyamatos 

 

 

8. g) Előterjesztés a nem lakáscélú önkormányzati helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatára 

 

Juhász József polgármester: bizottsági véleményt kér. 

Fodorné Szabó Erika képviselő mint PB tag: a bizottság a változtatásokat javasolja, kivéve a 

gyógyszertár. 

Nyeste József képviselő: nyomatékosítani szeretném nem értek egyet, vagy ha úgy tetszik 

tiltakozom, ezért a szavazástól távol maradok. 

Tóth Tamás képviselő: van olyan tétel amit 60 %-el emeltük – átgondolandó. 

Fortuna János jegyző: valóban emelkedik a nem lakáscélú önkormányzati lakások bérleti díja, 

de itt figyelembe kell venni az ingatlanok értékét, figyelembe kell venni azt is, hogy a környező 

településeken milyen bérleti díjak vannak. Az egyenlő bánásmód elvét érvényesíteni kell. 

Mindenki tudja melyik ingatlanról van szó, a bizottság kedvezményt tett, annak az ingatlannak 

az értékét figyelembe kell venni, az volt a felelőtlenség, hogy ugyanannyit fizettek mind eddig.  

Fodorné Szabó Erika képviselő: a magam részéről ezekkel nem értek egyet, van akinek 60 %-ot, 

van akinek csak 10 %-ot éri el az emelés mértéke. 

Tóth Tamás képviselő: vagy egy kalap alá vesszük az egészet, így nem fogok szavazni. Tudom 

melyik ingatlanról van szó. Akkor amikor bérbe adtuk senki nem említette, hogy milyen 

alacsonyon adtuk ki az ingatlant. 
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Juhász József polgármester: akkor örültünk, hogy valaki kivette az ingatlant, már több 

vállalkozó is próbálkozott üzemeltetni a boltot, de egyiknek sem sikerült. 

Szántó Lajos alpolgármester: annak idején idegen cégeknek ugyanennyi pénzért adtuk ki, egy 

berentei vállalkozót miért sújtanánk, nem tartom jogosnak az emelést. A lakosság szereti ezt a 

boltot. 

Nyeste József képviselő: az önkormányzat bérbe vett egy telket annak idején, amit azóta sem 

hasznosított semmire, olyan célzattal, hogy játszóteret fog építeni, az illetőnek 300 eFt-ot fizettek 

ki előre. A területtel az önkormányzatnak van problémája fűnyírás stb. – ez nonszensz. Ebben a 

dologban távol tartom magam a szavazástól. 

Juhász József polgármester: valóban ott akartunk csinálni egy játszóteret, de nem valósult meg.  

Fodorné Szabó Erika képviselő az az építmény amiről beszéltünk éveken át üresen állt, nem 

akarta bérbe venni senki. Egy jól működő vállalkozás van benne, nem lenne szabad ennyit 

emelni a bérleti díjon.  

Tóth Tamás képviselő: az új álláspontot nem fogadom el, csak a régit. 

Fodorné Szabó Erika képviselő: a szavazással nem várhatunk a következő ülésig ? – a 

gyógyszertár üzemeltetőjével még egyeztetni kell. 

Juhász József polgármester javasolja a napirend elnapolását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen,0 nem szavazattal és 0 tartózkodással határozathozatal 

nélkül elnapolja a döntést a nem lakáscélú önkormányzati helyiségek bérleti díjának 

felülvizsgálatát. 

 

 

8.h) Támogatási kérelmek elbírálása 

 

 Deák Ferenc Gimnázium és Szakképző intézet kérelme 

 

Juhász József polgármester ismerteti az előterjesztést. Az iskola fennállásának 60. 

évfordulójára szeretnének támogatást kérni. 

Fodorné Szabó Erika képviselő mint PB tag: a Pénzügyi Bizottság 50 eFt támogatást javasol. 

Nyeste József képviselő: ebben az intézményben sok berentei gyerek szerzett szakmát, ennek az 

iskolának megadhatunk akár 100 eFt támogatás is. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(XI.28.) határozata támogatási 

kérelmek elbírálásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a beérkezett támogatási 

kérelmeket és az alábbi döntést hozta: 

- Deák Ferenc Szakiskola támogatási kérelme 100 eFt 

Az előterjesztések a jkv…. számú mellékletét képezik. 
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Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 

 

Nyeste József képviselő javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 480/2013.(XI.28.) határozata támogatási 

kérelmek elbírálásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a beérkezett támogatási 

kérelmeket és az alábbi döntést hozta: 

- Deák Ferenc Szakiskola támogatási kérelme 100 eFt 

Az előterjesztések a jkv. 17. számú mellékletét képezik. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 

 

 

 Küzdő Sportegyesület kérelme 

 

Juhász József polgármester ismerteti a Küzdő Sportegyesület kérelmét. Az önkormányzat 

tulajdonában lévő szabadtéri színpadot szeretnék elkérni. 

Szántó Lajos alpolgármester: a kérelem elutasítását javaslom. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2013.(XI.28.) határozata a Küzdő 

Sportegyesület kérelmének elutasításáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

E l u t a sí t j a 

a Küzdő Sportegyesület kérelmét 

Az előterjesztés a jkv.      számú mellékletét képezi.  

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: azonnal 

 

Szántó Lajos alpolgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 481/2013.(XI.28.) határozata a Küzdő 

Sportegyesület kérelmének elutasításáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

E l u t a s í t j a 

a Küzdő Sportegyesület szabadtéri színpad kölcsönzése iránt benyújtott  kérelmét. 

Az előterjesztés a jkv. 18. számú mellékletét képezi.  

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: azonnal 

 

 

 Általános Iskola szülői munkaközösség kérelme 
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Juhász József polgármester ismerteti a kérelmet. Az Általános Iskola farsangjának 

nyitótáncához szükséges fellépő ruhák kölcsönzési díjához szeretnének támogatást kérni. Fiúké 

10.000.- Ft/fő, lányoké 20.000.- Ft/ fő. A ruhakölcsönzés díja 11 pár részére 330.000.- Ft. 

Szántó Lajos alpolgármester: a fellépő táncosok minden évben megkapták a támogatást, most 

is javasolja. 

Nyeste József képviselő: a kérelem elfogadását javasolja 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2013.(XI.28.) határozata Általános 

Iskola szülői munkaközösség kezdeményezésének elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Általános 

Iskola szülői munkaközösség kérelmét. A testület – a 2013. évi tartalékkeret terhére - átvállalja 

az iskola farsangjának nyitótáncához szükséges fellépő ruhák kölcsönzési díját, melynek összege 

330.000.- Ft. 

Az előterjesztések a jkv. ….. számú mellékletét képezik.  

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 

 

Nyeste József képviselő mint a Közokt.biz. elnöke javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 482/2013.(XI.28.) határozata Általános 

Iskola szülői munkaközösség kezdeményezésének elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Általános 

Iskola szülői munkaközösség kérelmét. A testület – a 2013. évi tartalékkeret terhére - átvállalja 

az iskola farsangjának nyitótáncához szükséges fellépő ruhák kölcsönzési díját, melynek összege 

330.000.- Ft. 

Az előterjesztés a jkv. 19. számú mellékletét képezik.  

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 

 

8. i) Egyéb indítványok, javaslatok 

 

 Ingatlan biztosítása Szociális Otthon létesítése 

 

Juhász József polgármester: ismerteti a kérelmet. Magánszemély szeretne ingatlan igényelni 

korlátozott cselekvőképességű fiatalok nappali ellátásához. 

Pogány Sándor képviselő: erről az előterjesztésről most hallok először. 

Juhász József polgármester: postai úton érkezett a napokban. A kérelem elutasítását javasolja. 

Ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …/2013.(XI.28.) határozata Viskolc 

Ferenc Miskolc Árpád u. 14. kérelmének elutasításáról 
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Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és  

E l u t a s í t j a 

Viskolc Ferenc Miskolc, Árpád u. 14. sz. alatti lakos kérelmét. Az önkormányzatnak – 

használaton kívüli ingatlan hiányában - nem áll módjában ingatlan biztosítani szociális otthon 

létesítéséhez. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 

 

Fodorné Szabó Erika képviselő mint PB tag javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az 

alábbi határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 483/2013.(XI.28.) határozata Viskolc 

Ferenc Miskolc Árpád u. 14. kérelmének elutasításáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és  

E l u t a s í t j a 

Viskolc Ferenc Miskolc, Árpád u. 14. sz. alatti lakos kérelmét. Az önkormányzatnak – 

használaton kívüli ingatlan hiányában - nem áll módjában ingatlan biztosítani szociális otthon 

létesítéséhez. 

Az előterjesztés a jkv. 20. számú mellékletét képezik.  

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: azonnal 

 

 

 BCNÖ elnökének bejelentése 

 

Haga Gyula BCNÖ elnök: pályázaton nyertek 300 eFt-ot, ebből a pénzből bállal összekötött 

kisebbségi napot szeretnének rendezni. A munkálatokban részt vesz a védőnő, a hivatalból pedig 

két munkatárs.  

Nyeste József képviselő: ha én lennék a kisebbség elnöke, nem biztos, hogy azt pénzt 

elmulatnám, hanem megkeresnék a kisebbség közül olyan embert, aki hajlandó lenne képezni 

magát, valamilyen szakmát kitanulni, ebből a pénzből lehetne finanszírozni.  

Haga Gyula BCNÖ elnök: a pályázatban azt írták ki, hogy kisebbségi programokat kell 

szervezni, hagyományőrzés is szerepel.  

Nyeste József képviselő: nem „kekeckedni” akarok – mit vársz ettől a naptól? El fogjátok 

költeni egy nap alatt ezt az összeget. Mi a célja ennek a napnak? Mit tudsz nyújtani nekik, 

amiből ők profitálhatnának?  

Haga Gyula BCNÖ: kézműves foglalkozások is lesznek a gyerekeknek. Szeretettel vár 

mindenkit a rendezvényre. 

 

 

 Sajó-Bódva Völgye  Társulási Megállapodás módosítás 
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Fortuna János jegyző: a Társulás egységes szerkezetbe foglal Társulási Megállapodás 

módosítását kellene jóváhagyni a képviselő-testületnek. 

Nyeste József képviselő: egy berentei helyi hulladékgazdálkodás alapjait kellene lerakni, vagy 

az első lépést megtenni. Mi elszállíthatjuk a hulladékot? 

Fortuna János jegyző: sajnos gazdaságosan nem lehet, Berente község önmagában nem tudná 

gazdaságosan, csak óriási ráfizetéssel megvalósítani.  

Juhász József polgármester: javasolja a Társulási Megállapodás elfogadását, de olyan 

feltétellel, hogy Berente van olyan anyagi helyzetben, hogy vásároljon egy kukás autót. Ezen el 

kell gondolkodni, 5-6 település szemetét is el lehetne szállítani. 

Nyeste József képviselő: az új műszaki vezetőnek lehetne ez az egyik feladata, nézzen utána.  

Fortuna János jegyző: Kazincbarcika Város polgármestere figyelmeztette a polgármestereket, 

hogy amit a törvény ír elő biztosítsák, felelősen ezt most el kell fogadni. 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(XI.28.) határozata a Sajó-Bódva 

Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról szóló előterjesztés elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Sajó-Bódva Völgye és 

Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása” 

című előterjesztést, mellyel összefüggésben a következő határozatot hozza:  

1.Az Önkormányzat a Társulási Tanács 2013. 11. 06. napján 32/2013. (XI.06) számú 

határozatával elfogadott Társulási Megállapodás módosítását jóváhagyja. 

2. Az Önkormányzat döntéséről a Társulás Munkaszervezetét határozati kivonat formájában 

értesíti.  

Az előterjesztés (Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása) a jkv. … mellékletét 

képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: azonnal 

 

Fodorné Szabó Erika képviselő mint PB tag javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az 

alábbi határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 484/2013.(XI.28.) határozata a Sajó-Bódva 

Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról szóló előterjesztés elfogadásáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Sajó-Bódva Völgye és 

Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása” 

című előterjesztést, mellyel összefüggésben a következő határozatot hozza:  

1.Az Önkormányzat a Társulási Tanács 2013. 11. 06. napján 32/2013. (XI.06) számú 

határozatával elfogadott Társulási Megállapodás módosítását jóváhagyja. 
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2. Az Önkormányzat döntéséről a Társulás Munkaszervezetét határozati kivonat formájában 

értesíti.  

Az előterjesztés (Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása) a jkv. 21. mellékletét 

képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: azonnal 

 

 

 LEADER térségek közötti együttműködés keretében megvalósítandó energetikai célú 

pályázat 

 

Fortuna János jegyző: a képviselő-testület 418/2013. (X.14.) kt. határozatát módosítani kell. A 

határozatban nem szerepelt a beruházás helyszíne. 

 

Juhász József polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete …./2013.(XI.28.) határozata a  LEADER 

térségek közötti együttműködés keretében megvalósítandó energetikai célú pályázat 

jóváhagyásáról szóló 418/2013.(X.14.) határozat módosításáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete 418/2013.(X.14.) határozatát az alábbiak 

szerint módosítja: 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta LEADER térségek közötti 

együttműködés keretében megvalósítandó energetikai fejlesztés pályázati lehetőségeit, s 

jóváhagyta az Alacska Község Önkormányzatával közösen benyújtandó 50 000 eFt összköltségű 

– Berente Ady E. út 7-11. számú (hrsz: 321) ingatlanon megvalósuló - energetikai fejlesztési 

pályázati támogatási kérelem benyújtását. 

Az utófinanszírozású pályázatra tekintettel Berente község Önkormányzata vállalja az 

energetikai célú fejlesztési program előfinanszírozását. 

A pályázati koordinációt a Bükk-Térségi LEADER Egyesület HACS látja el. 

A pályázat a jkv. … mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 

 

Fodorné Szabó Erika képviselő mint PB tag javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy a 

szavazásban 6 fő képviselő vett részt és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 485/2013.(XI.28.) határozata a LEADER 

térségek közötti együttműködés keretében megvalósítandó energetikai célú pályázat 

jóváhagyásáról szóló 418/2013.(X.14.) határozat módosításáról 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete 418/2013.(X.14.) határozatát az alábbiak 

szerint módosítja: 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta LEADER térségek közötti 

együttműködés keretében megvalósítandó energetikai fejlesztés pályázati lehetőségeit, s 

jóváhagyta az Alacska Község Önkormányzatával közösen benyújtandó 50 000 eFt összköltségű 

– Berente Ady E. út 7-11. számú (hrsz: 321) ingatlanon megvalósuló - energetikai fejlesztési 

pályázati támogatási kérelem benyújtását. 

Az utófinanszírozású pályázatra tekintettel Berente község Önkormányzata vállalja az 

energetikai célú fejlesztési program előfinanszírozását. 
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A pályázati koordinációt a Bükk-Térségi LEADER Egyesület HACS látja el. 

A pályázat a jkv. 22. mellékletét képezi. 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 

 

 

 Zárt ülés elrendelése 

 

Fortuna János jegyző: kéri a képviselő-testületet, hogy az alábbi, önkormányzati vagyont érintő 

ügyek tárgyalásánál – az Mötv 46. 0 (2) bekezdés c) pontja alapján - rendeljen el zárt ülés: 

- a Berente Berente Bajcsy-Zs. út 15. fsz. 4. 53 m2-es és Berente Bajcsy-Zs. út 15. II/12. 51 m2-

es társasházi lakások vételi ajánlatának elbírálása 

- a Berente Bem J. út 12. szám alatti önkormányzati lakás bővítése ügyében szükséges 

intézkedésekről 

- telephely vásárlási kérelem (Berente 496-498 hrsz) 

- Berente 0198 hrsz-ú ingatlan miatti birtokvédelmi eljárás 

 

Juhász József polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. Megállapítja, hogy 

 

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az 

alábbi határozatot: 

Berente Község Önkormányzata képviselő-testülete 486/2013.(XI.28.) határozata zárt ülés 

elrendeléséről  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta és elfogadta az alábbi ügyekben 

a zárt ülés tartására vonatkozó javaslatot: 

- a Berente Berente Bajcsy-Zs. út 15. fsz. 4. 53 m2-es és Berente Bajcsy-Zs. út 15. II/12. 51 m2-

es társasházi lakások vételi ajánlatának elbírálása 

- a Berente Bem J. út 12. szám alatti önkormányzati lakás bővítése ügyében szükséges 

intézkedésekről 

- telephely vásárlási kérelem (Berente 496-498 hrsz) 

- Berente 0198 hrsz-ú ingatlan miatti birtokvédelmi eljárás 

Felelős:  polgármester, jegyző,    Határidő: folyamatos 

 

 

Juhász József polgármester a nyilvános ülést 12,25 órakor bezárta, mert a képviselő-testület 

zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

kmf. 

 

 

 

Juhász József  Fortuna János   Pogány Sándor 

polgármester  jegyző     jkv. hitelesítő 

 

 

Mellékletek: 

1. melléklet:  21/2013. (XII.05.) ÖR. a Telekadó rendelet módosításáról 

2. melléklet:  22/2013. (XII.05.) ÖR. az Építményadó rendelet módosításáról 

3. melléklet:  469/2013. (XI.28.) határozattal elfogadott BZ Zrt. Együttműk.Megáll. 

4. melléklet:  23/2013. (XII.05.) ÖR. Szociális rendelet módosításáról 

5. melléklet:  24/2013. (XII.05.) ÖR. Az Önkorm. által államháztartáson kívülre nyújtott tám. 

6. melléklet:  470/2013. (XI. 28.) határozattal elfogadott I-III. n.éves beszámoló 



C:\Users\tanulo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\YVMMS4RP\jkv11_28ny (3).doc  36 

7. melléklet: 25/2013. (XII.05.) ÖR. Az önk. 2013. költségvetésének módosításáról 

8. melléklet:  471/2013. (XI.28.) határozattal elfogadott Társulási Tanács 2014 évi koncepció 

9. melléklet:  472/2013. (XI.28.) határozattal elfogadott Társulási Tanács 2013. évi 

költségvetés 

10. melléklet:  473/2013. (XI.28.) határozattal elfogadott 2014. évi belsőellenőrzési terv 

11. melléklet:  474/2013.(XI.28.) határozattal elfogadott Óvoda előterjesztés 

12. melléklet:  475/2013. (XI.28.) határozattal elfogadott BMESZ pályázók kimutatása 

13. melléklet:  476/2013. (XI.28.) határozattal elfogadott Együttműk.megáll. 

14. melléklet:  477/2013. (XI.28.) határozattal elfogadott TG előterjesztés 

15. melléklet:  478/2013. (XI.28.) határozattal elfogadott BHNÖ előterjesztés 

16. melléklet:  4792013. (XI.28.) határozattal elfogadott Művelődési központ előterjesztés 

17. melléklet:  480/2013. (XI. 28.) határozattal elfogadott Deák Ferenc Szakiskola kérelme 

18. melléklet:  481/2013. (XI. 28.) határozattal elfogadott Küzdő sportegyesület kérelme 

19. mellékelt:  482/2013. (XI.28.) határozattal elfogadott Ált Isk. kérelme 

20. melléklet:  483/2013. (XI.28.) határozattal elutasított kérelem 

21. melléklet 484/2013. (XI.28.) Sajó-Bódva völgye Társulási Megáll. 

22. melléklet:  485/2013.(XI.28.) LEADER pályázat 

 

 


